
Färdplan: Läkemedel och Miljö



Färdplaner mot 2030

Miljömål 2030 är Västra Götalandsregionens styrdokument 

för det interna miljöarbetet under perioden 2021-2030. För 

miljömål 2030 finns ett antal delmål, som alla följs upp 

med hjälp av en färdplan.

Färdplanerna innehåller en beskrivning av åtgärder inom 

indikatorer för att mäta resultat i relation till uppsatta mål. 

Färdplanen är ett underlag för prioritering samt anger vilka 

ske. Färdplanerna kan ses som arbetsunderlag, och 

samverkan med berörda verksamheter. 

Denna färdplan beskriver åtgärder för att nå delmålet 

från läkemedel”. 



Inledning: 
Hur påverkar läkemedel vår miljö? 

Läkemedelsrester kan nå naturen både vid tillverkning och användning. Produktionskedjan för 
läkemedel omfattar en rad olika steg där produktionsanläggningar i flera olika världsdelar kan vara 
inblandade. Mycket höga koncentrationer av läkemedel har identifierats i avloppsvatten från 
läkemedelsproduktion på flera platser, främst i Asien, men det förekommer också betydande utsläpp vid 
vissa anläggningar i västvärlden. 

Läkemedelssubstanser som inte bryts ner i kroppen eller i våra reningsverk hamnar förr eller senare i 
våra vattendrag. Den allmänna kunskapen om hur läkemedel påverkar miljön är idag begränsad och det 
är av stor vikt att öka medvetenheten för att kunna minska miljöbelastningen. Överanvändning av 
antibiotika kan på sikt leda till att vanliga infektioner inte längre är möjliga att behandla. Resistenta 
bakterier är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ett av de största hoten mot den globala folkhälsan 
och möjligheterna att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Lustgas samt anestesigaser som exempelvis sevofluran, isofluran och desfluran är potenta växthusgaser 
med flera hundra, och i vissa fall tusen, gånger större klimatpåverkan än koldioxid räknat per kilo. 
Lustgas används i VGR främst vid förlossning, men även vid tandvård och barnsjukvård och operationer. 
En långvarig exponering av lustgas kan också medföra ohälsa för medarbetare inom vården. 
Anestesigaser används för narkos. 

Säkra och effektiva läkemedel är en förutsättning för modern hälso- och sjukvård 
- de är oumbärliga för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Som alla 
biologiskt aktiva substanser kan läkemedel dock även leda till skadliga ekologiska 
effekter när de efter användning hamnar i sjöar och vattendrag



Nuläge i vår region

• VGR ställer krav på att samtliga läkemedelsleverantörer följer vår uppförandekod för leverantörer. VGR 
har sedan 2015 ett nationellt samordningsansvar för avtalsuppföljning avseende läkemedel inom ramen 
för det nationella samarbetet kring socialt och miljömässigt ansvarstagande i offentlig upphandling.

• VGR samarbetar också med samtliga nordiska länder för att utforska möjligheter att harmonisera 
miljökravställning i upphandling med fokus på antibiotika och har deltagit aktivt i framtagandet av 
Upphandlingsmyndighetens uppdaterade krav inom läkemedelsområdet. 2019 hade hälften av alla 
befintliga läkemedelsleverantörer på avtal följts upp gällande miljökrav.

• Lustgasutsläppen från VGR har minskat från cirka 10 000 ton 2009 till 3000 ton CO2-eq 2019. 
Utsläppsminskningar har gjorts med hjälp av destruktionsanläggningar, minskat läckage, förbättrat 
handhavande samt utbildningar. 

• Utsläppen av anestesigaser har minskat från cirka 850 ton 2014 till 250 ton koldioxidekvivalenter 2021.
Utsläppen minskas idag genom att lågflödesanestesi används, vilket ger en mindre mängd använd gas. 
Det finns i dagsläget inga destruktionslösningar för anestesigaser.

Varje år används cirka 980 miljoner definierade dygnsdoser av 
läkemedelsubstanser i Västra Götaland. Som den dominerande regionala aktören 
på hälso- och sjukvårdsområdet har VGR stor betydelse för 
läkemedelsanvändningen i Västra Götaland, dels med förskrivning av läkemedel 
till patienter och dels med rekommendationer till andra vårdgivare om val av 
läkemedel. 



FÖRUTSÄTTNINGAR
Arbete både ”uppströms och ”nedströms”

De två målen till 2030 innebär dels arbete  ”uppströms” längs läkemedlens 
produktionskedja fram till dess användning i vår region. Genom att ställa tydliga och 
långsiktiga krav på produktionsanläggningar, transporter, med mera medverkar vi till 
att tillverkningens miljöpåverkan minskar över tid. 

Genom ”nedströmsarbete” påverkar vi utsläpp av de läkemedel som konsumeras i vår 
region. Det handlar både om att påverka vår egen och andras läkemedelsanvändning i 
riktning mot mindre miljöbelastande substanser, men också insatser för att begränsa 
punktutsläpp från sjukhus, och bidra till att reningsverk i högre utsträckning renar 
vatten från läkemedelsrester.

Arbetet uppströms och nedströms innebär betydande utmaningar.  På följande två 
sidor beskriver vi några  förutsättningar och utmaningar som finns på respektive 
område.



FÖRUTSÄTTNINGAR
- Uppströmsarbete

VGR har under många år arbetat aktivt med att öka 
miljökraven på tillverkare och leverantörer av 
läkemedel. En stor utmaning ligger i att nuvarande 
läkemedelslagstiftning begränsar möjligheterna att 
ställa miljökrav. Marknaden kännetecknas också av 
stor sekretess vad gäller produktionsanläggningar, 
och systemet med parallellimport av läkemedel 
försvårar transparens. 

Läkemedelshandel utgör en komplex 
marknadssituation, med bristande konkurrens 
inom flera områden. Det leder till att leverantörer 
inte sällan avstår från att lägga anbud i 
upphandlingar, och hellre säljer direkt utan avtal. 
En slutsats är att nuvarande regelverk måste 
reformeras för att möjliggöra effektiva miljökrav 

riktade uppströms produktionskedjan.

Länder som Sverige kan och bör fungera som katalysator för starkare 
internationella regelverk och skarpare upphandlingskrav. Det kräver 
ett långsiktigt byggande av allianser med andra regioner, nationer, 
och internationella organ. Samarbetet bör bygga på en tydlig 
färdplan där man utnyttjar de komparativa fördelar man har i form 
av köpkraft och politisk handlingskraft. 

En konsekvens är att VGR för att nå målet behöver agera mer 
politiskt/strategiskt med de medel som står till buds. Inte minst via 
VGR:s externa relationer inom EU - nationellt och internationellt -
men också via regionsamverkan och interregionala 
samverkansformer. En strategisk färdplan utformas och med den 
som grund bygga allianser.

Det svenska systemet med läkemedelsförmåner och ”periodens 
vara” ger möjlighet på nationell nivå att införa miljömotiverade 
bedömningsverktyg. Ett nationellt projekt för införande av 
miljöpremie görs under 2021-2027. En samordnad satsning från VGR 
och flera andra regioner ökar förutsättningar för att försöket blir så 
framgångsrikt som möjligt så att systemet utvidgas och 
permanentas.

För att minska utsläppen av lustgas och anestesigaser krävs förutom 
möjligheter att destruera utsläppt gas också arbetssätt som 
använder så lite gas som möjligt utan att äventyra patientsäkerheten



F Ä R D P L A N  L Ä K E M E D E L  O C H  M I L J Ö

Mål och åtgärder

DELMÅL: 

o Uppmätta halter av miljöbelastande 

läkemedel har tydligt minskat i Västra 

Götalands sjöar och vattendrag

o Läkemedelstillverkningens direkta påverkan på 

miljön - lokalt och globalt – har minskat 

betydligt

1. Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan

2. Arbeta för att läkemedel med samma effekt och med 
mindre miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och 
rekommendation.

3. Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och 
rening av läkemedelsrester

4. Genom samverkan med andra regioner och nationella 
myndigheter driva på förändringar i lagstiftning och 
läkemedelsförmånssystemet

5. Ställa och följa upp krav på läkemedelsupphandlingar

6. Utveckla kravställande i läkemedelsupphandlingar

7. Minska utsläpp av lustgas

8. Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser

ÅTGÄRDER:



Åtgärd 1: Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Kartläggning av den regionala 
situationen för läkemedels-
föroreningar

Kartläggning genomförs av konsult 
inom ramavtal Miljökonsulter.

2021 Miljöavdelningen + Enhet 
läkemedel och hjälpmedel Klar

Samråd med aktörer om lämpliga 
åtgärder

Resultatet av kartläggning förmedlas 
till alla relevanta aktörer, och en 
dialog initieras

2021- Länsstyrelse, HaV, forskare, 
Vattenvårdsföreningar, 
kommuner

Pågår. Intressentmöte i april 
2022

Utbildningsinsatser inom VGR Webbaserad utbildning på VGR 
Insidan .
Utbildning riktad mot 
läkare/förskrivare

2022-
20XX

Relevant och aktuell 
informationssida på vgregion.se

Bygga upp en tydlig ”portal” för 
frågan på vår hemsida, länka till exv. 
Janusinfo.

2022 Miljöavdelningen Pågår. Texter produceras till 
uppdaterad hemsida

…



Åtgärd 2: Arbeta för att läkemedel med samma effekt men mindre 
miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och rekommendation.

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Integrera miljöbedömning alltmer 
systematiskt vid utarbetandet av den 
årliga REK-listan

Terapigrupperna tar del av och gör bruk 
av jämförande miljöstudier som finns 
för aktiva substanser.

Varje år Läkemedelskommittén Pågår

Framtagande av fler jämförande 
miljöbedömningar

Samarbete med andra regionala 
läkemedelskommittéer samt forskare för 
att stärka underlaget för 
rekommendationer.

2021- Läkemedelskommittén, Enhet 
läkemedel och hjälpmedel

Främja framtagandet av nationell 
prioriteringslista över miljöbelastande 
substanser.

Läkemedelsverkets nuvarande lista 
(presenterad 2013) behöver uppdateras. 
Om inte detta sker kan en lista behöva tas 
fram i regionalt samarbete.

2022-23 Läkemedelskommittén, 
Miljöavdelningen, m fl

Pågår: Kommunikation 
mellan Läkemedelsverket och 
regioner.

…

…



Åtgärd 3: Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av 
läkemedelsrester

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Starta dialog med regionala aktörer 
kring åtgärdsbehov i territoriet

Med kartläggningen som grund anordna 
dialogmöten där åtgärdsbehov, 
rollfördelning och möjlig finansiering 
diskuteras

2022 Miljöavdelningen + Enhet 
läkemedel och hjälpmedel.

Pågår: INtressentmöte iapril
2022

Med konsultrapportens 
rekommendationer som grund föreslå 
mätprogram för prioriterade substanser, 
diskutera finansiering samt ansvar för 
mätprogram.

2022-23 Miljöavdelningen

Åtgärda punktutsläpp från VGRs
sjukhus

Utreda olika möjliga åtgärder, baserat på 
rekommendationer från konsult, samt 
erfarenheter från andra länder/regioner.

…



Åtgärd 4: Genom samverkan med andra regioner och nationella myndigheter 
driva på förändringar i lagstiftning och förmånssystem

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Påverka försöket med 
miljöpremier för att göra 
det framgångsrikt, samt att 
systemet utvidgas och 
permanentas

Bidra till försöksverksamhetens 
genomförande, genom aktivt 
samarbete med aktörer som har 
intresse av ett effektivt premiesystem

2022-
2023

Övriga 
regioner, Apoteksföreningen, 
Svenskt Vatten, m fl

Pågår. Samarbete med Region Sthlm, 
Region Skåne, m fl, kring lämpliga 
åtgärder/aktiviteter.

Driva frågan om ökad 
transparens i leverantörskedjan

Påvisa att transparens är en realitet i 
vissa länder (tex Nya Zealand) och att 
ett motsvarande system bör etableras 
inom EU eller nationellt

2022-
2023

Pågår. Diskussioner med Region 
Sthlm, Region Skåne, m fl, kring 
lämpliga åtgärder/aktiviteter.



Åtgärd 5: Ställa och följa upp krav på läkemedelsupphandlingar

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Fortsätta arbetet att granska 
läkemedelsleverantörer

VGR har sedan 2015 ett nationellt 
samordningsansvar för att genomföra revisioner av 
leverantörer. Syftet är att säkerställa att uppsatta 
krav följs.
VGR tillämpar regionernas gemensamma 
vägledningsdokument vid kravställande i 
upphandling

2022-
2023

Koncerninköp Pågår

…



Åtgärd 6: Utveckla kravställande i läkemedelsupphandlingar

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Samarbete med övriga regioner, 
Upphandlingsmyndigheten och andra 
nordiska länder för att möjliggöra allt 
mer drivande krav.

Utveckla regionernas gemensamma 
vägledningsdokument över tid.
Göra uppföljningar och utveckla system 
för granskning och värdering av olika 
verifikat
Europeiskt samarbete exempelvis via 
NGO:s som HCWH

2021- Koncerninköp Pågår

…



Åtgärd 7: Minska utsläpp av lustgas

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Destruera lustgas där det vid 
användning utanför 
förlossningsavdelningar.

Där det bedöms möjligt och 
rimligt installera mobila 
destruktorer. Idag finns inga 
mobila destruktorer
tillgängliga.

2021- Hälso- och sjukvård Statistik över lustgasförbrukning 2020 
uppdateras

Förbättra handhavande av dubbelmask. Utandning i dubbelmask vid 
förlossning ökar möjlighet till 
destruktion.

2021- Hälso- och sjukvård



Åtgärd 8: Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser

Aktiviteter Beskrivning Tidplan Aktörer Status

Destruera använd anestesigas där 
bedöms möjligt.

Hälso- och sjukvård

Minska användningen av de mest 
klimatpåverkande anestesigaserna

Minska användningen av de 
mest klimatpåverkande anestesigaserna till 
förmån för de med lägre påverkan. Alternativt 
ökad användning av annan anestesimetod 
där bedöms patientsäkert och möjligt.

Hälso- och sjukvård

Lågflödesanestesi Användning av ett lågt gasflöde vid anestesi 
för så låg gasanvändning som möjligt.

Hälso- och sjukvård



Läs mer om färdplanen på vår hemsida


